ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice – Studený
Březen 2020 - ročník XXV. - číslo 3
ZASEDALO ZASTUPITELSTVO OBCE

zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26.2. 2020 schválilo:
•
•
•

•

•
•
•

Uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene a provedení stavby distribuční soustavy
na pozemcích ve vlastnictví obce dle předložené dokumentace na p.p.č. 1173/1, 1174/1,
1224/1 a 110/1 v k.ú. Kunratice u České Kamenice.
Pronajmout část p.p.č. 78/5, v k.ú. Studený u Kunratic o výměře 50 m 2, trvalý travní porost za
cenu 1,-Kč/m2 do 31.12. 2022.
Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje a spolufinancování z
vlastního rozpočtu na pořízení zahradního traktoru k úpravě veřejného prostranství.
Poskytovaná dotace je ve výši 70%, celkové náklady na zahradní traktor činní 130 000,- Kč.
Podíl obce bude činit 39 000,- Kč.
Vyhlášení ceny vody s účinností od 1.1. 2020 takto:
pro obyvatele, kteří mají trvalý pobyt v obci, je stanovena cena vody dotované 25,- Kč/1m3
do stanovené spotřeby na jednoho obyvatele, která činí 36,5 m3 za rok. V případě překročení
stanoveného limitu bude účtována voda za cenu 50,- Kč/ 1m3.
Pro obyvatele a rekreační objekty, kteří nemají trvalý pobyt v obci, se stanovuje cena vody
nedotované 50,- Kč/1m3.
Pro podnikající osoby s trvalým pobytem v obci se stanovuje cena vody dotované
25,- Kč/1m3 v objektech určených k podnikání.
Pro podnikající osoby, které nemají trvalý pobyt v obci, se stanovuje cena vody nedotované
50,- Kč/1m3 v objektech určených k podnikání.

...dál jsme projednávali: Podání žádosti o dotaci na dopad kůrovcové kalamity. Dle plánu těžby z
z roků 2018 - 2019, by výše příspěvku měla být cca 168 000,- Kč.
V letních měsících budeme podávat další žádost o dotaci, tentokrát na oplocenky a výsadbu.
Domluvili jsme se na další údržbě prostoru prameniště v Kunraticích. Až nám to počasí dovolí,
pustíme se do obnovy nejvydatnějšího jímacího zářezu vody, který zásobuje naše prameniště.
Zároveň využijeme nový plastový bazén o kapacitě 28 m 3, který přidáme do prostoru
prameniště, a propojíme jej se stávajícím bazénem o kapacitě 47 m 3, tím navýšíme celkovou
kapacitu na 75 m3. To by nám mělo pomoci v letních měsících při větším odběru vody.
Informoval jsem zastupitele o probíhající výrobě řeziva, trámů, prken, latí atd. z obecního lesa,
které poslouží k výrobě informačních tabulí, zvětšení domečku na hřišti. Současně se vyrábí
stavební materiál na opravu krovu budovy bývalého obecního úřadu.
Pavel Kryštůfek

Otázka č. 2 do celoroční soutěže pro naše děti

Jaké barvy má obecní vlajka Kunratic a co vše je na ní vyobrazeno?

Se starostou na kávu
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozval na setkání a
posezení u kávy, kde bychom si mohli popovídat o problémech,
námětech a vůbec všem, co je pro Vás důležité. Setkání se bude
konat ve čtvrtek 12.3. 2020 od 18:00 hod. V Pohostinství u

Pavla. Probereme téma, které Vás asi nejvíce zajímá - dvojí cena za
vodné. Podrobně společně rozebereme a vysvětlíme si důvody proč
jsme se k tomuto kroku rozhodli. A samozřejmě společně
pohovoříme i o dalších tématech, která Vás budou zajímat.

POZVÁNKA
Obec Kunratice a Pohostinství u Pavla zve naše ženy z Kunratic, Lipnice
a Studeného na posezení k MDŽ. Akce se bude konat v sobotu
7.3. 2020 od 18 hod. v Pohostinství u Pavla v doprovodu
reprodukované hudby. Domácí dobroty Vámi vyrobené si klidně
vezměte s sebou.

VELIKONOČNÍ JARMARK

Klub žen z Kunratic a Lipnice dne 4.4. 2020 od 10:00 hod. pořádá velikonoční jarmark prodej rozmanitých výrobků z keramiky, pedigu, perníku, dále háčkované a šité výrobky a malované
obrázky. Prodej se uskuteční na Obecním úřadě v Kunraticích. Všechny vás srdečně zveme.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Turnaj je určený pro muže a chlapce od 14 let.
Přijďte, kdo máte chuť to zkusit.
KDY: 11.4. 2020 od 15:30 hod.
KDE: V Pohostinství u Pavla
Podpora kamarádů, fanoušků a sportovních nadšenců vítána.

*********************************
V měsíci březnu oslaví své jmeniny:

Miroslav, Tomáš, Františka, Růžena, Elena,
Vlastimil, Josef, Radek, Leona, Marián, Emanuel
Životní jubileum oslaví:

Durgalová Eva, Špatenková Věra, Božik Karol,
Pospíšilová Pavlína, Rališ Radek
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů

*********************************

Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe 2020
Také na rok 2020 připravil Euroregion Elbe/Labe (EEL) možnost získat slevy na vstup do více jak 50
vybraných saských kulturních institucí díky Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe. Největším
magnetem jsou tradičně Saské umělecké sbírky Drážďany s obrazárnami Starých nebo Nových
mistrů nebo pevnost Königstein.
Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe stojí stejně jako vloni 30 Kč, a je určen českým návštěvníkům
Saska. Zájemci mohou pas zakoupit v informačních centrech po celém euroregionu, přímo na
sekretariátu EEL v Ústí nad labem nebo si ho nechat poslat poštou.
Všechny podrobnosti ke Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe naleznete na adrese:

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc březen
ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
7. – 8.3.2020

MUDr. Sudová Olga

Fügnerova 600/12
Děčín I

412513989

14. – 15.3.2020

MUDr. Křemen
Adolf

Teplická 270 Jílové

412550343

21. – 22.3.2020

MUDr. Plyuschakov Myslbekova 404/23
Oleksandr
Děčín I

412519622

28. – 29.3.2020

MUDr.
Rambousková Rita

412526250

Riegrova 773/72
Děčín II

Oprava pomníčku „U zabitého“ v prostoru svahu Studenec
Dobrá zpráva pro nás všechny - nová deska na pomníček „U zabitého“ s nápisem v němčině
(provedení v dobovém kurentu podle originální předlohy) bude Spolek Pod Studencem stát 3 013,Kč. Výrobu, kterou nám zajišťují v závodu Český porcelán Dubí, a.s., jsme již zadali. Obnovy prostoru
se aktivně ujal pan Ing. Zdeněk Zigmund – moc děkujeme.
Proč tu však tento pomníček stojí? Odhalíme vám jeho historii a zároveň další kousíček z
připravované
publikace:
Víme, že dědeček zabitého mladého sedláka, byl pan Anton Frind (bývalý sedlák na statku čp. 35,
dnes Penzion Kamzík), který měl syna Valentina Frinda, ten si ve svých 24 a ½ letech bere za
manželku Judithu Fiedlerovou. Ještě před sňatkem se na statku rodičů čp. 58, ve středu 19. 9. 1855
budoucí nevěstě Judithě Fiedlerové narodil v časných ranních hodinách syn, který dostal křestní
jméno po otci Valentin. Tatínkem byl již zmíněný pan Valentin Frind st., statkář z čp. 35. Chlapci a
mamince během porodu pomáhala porodní bába ze Studeného, paní Theresia Austenová. Miminko
pokřtil pan Franz Xaver Hinke z České Kamenice. Otec Valentin Frind nechává dítěti zapsat příjmení
Frind. Kmotrem hošíkovi byl sedlák ze statku čp. 15. Svědčil sedlák ze statku ve Studeném čp. 21 a
pan Adolf Horn, zvoník z České Kamenice z čp. 284. K legalizaci syna došlo po svatbě rodičů, jak již
víme v lednu 1856. Mladý sedlák a hostinský pan Valentin Frind ml. zemřel ve věku 42 let dne 21. 7.
1897 v 17 hodin po té, co do něj během svážení poraženého dřeva, uhodil blesk.
V prostoru místa tragédie je podle sdělení fotografa pana Václava Sojky (ze Správy Národního parku
České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, kde působí jako referent vztahů s veřejností, pozn.) velké
množství žil železné rudy v pískovci. Ještě v dnešní době se při bouřkách často stává, že zde sjede do
země množství blesků. Z toho důvodu parně došlo k úmrtí mladého sedláka. Valentin Frind byl, jak
se lze domnívat, pohřben na hřbitovu pro obyvatele Studeného a Lipnice. Na místě jeho skonu
dodnes stojí malý pomníček „U Zabitého“, který tuto tragickou událost připomíná. Podobiznu
zesnulého
Valentina
dnes již dávno odvál
čas …
Na fotografii, která tyto
informace doprovází je
rodák pan R. Heinrich a
pan Milan Nedopil.
Dlouholetý aktivní člen
spolku, který dne 19. 2.
2020 oslavil v plné
svěžesti neuvěřitelné
90. narozeniny. Do
dalších dnů přejeme
jen to nejlepší.

Za Spolek Pod Studencem
Jitka Tůmová
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